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Anotācija 

Šajā darbā mēs pētījām, kas ir pilsoniskā līdzdalība, kā arī, kāds ir pilsoniskās 

līdzdalības līmenis tieši Rīgas 25. vidusskolā. Mūsu darba mērķis, rakstot šo zinātniski 

pētniecisko darbu, bija izpētīt kā mūsu skolas skolēni var pilnveidot savu pilsoņu identitāti ar 

piedalīšanos dažāda veida projektos un pasākumos. Lai iegūtu precīzus rezultātus mēs veicām 

praktisko darbu, kurā salīdzinājām dažādu klašu vidussskolēnus un viņu iesaisti gan skolas 

piedāvātajos, gan ārpuskolas piedāvātajos pasākumos un/vai projektos.  

Annotation 

In this work, we studied what is civic participation, as well as what is the level of civic 

participation in Riga Secondary School No. 25. The purpose of our work in writing this research 

paper was to investigate how students in our school can improve their citizens' identities by 

participating in a variety of projects and activities. In order to get accurate results, we carried 

out practical work comparing students from different grades and their involvement in both 

school-based and out-of-school activities and / or projects. 
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Ievads 
 

Izvēloties šo tēmu, Rīgas 25. vidusskolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas, 

padomes locekļu mērķis bija plašāk izpētīt pilsonisko līdzdalību. Mēs izvēlējāmies šo tematu, 

jo pilsoniskā līdzdalība ir iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedrībai nozīmīgu jautājumu apspriešanā 

un īstenošanā. 1 Katram no mums ir svarīgi pilnveidot savu pilsonisko identitāti. Tikai veicinot 

sevi un apkartējos, mēs spēsim ietekmēt sabiedrībā notiekošo. Politiskajai līdzdalībai var būt 

dažādi mērķi un uzdevumi, atkarībā no ietekmēšanas gaidāmā vai vēlamā rezultāta un no 

cilvēku motivācijas iesaistīties līdzdalībā. Piemēram, parlamenta vēlēšanu laikā balsstiesīgie 

valsts iedzīvotāji tiešā veidā nosaka likumdevējvaras institūcijas sastāvu.  2 Tāpēc mēs 

vēlējāmies izpētīt šo tēmu sīkāk. 

Darba aktualitāte: Katram skolniekam ir jāzina, kā pilnveidot sevi un savu pilsonisko 

līdzdalību, lai aktīvi piedalītos sabiedrības veidošanā. Iespējams, daudzi jaunieši nemaz nezin 

dažas no šī iespējām, kas liek tiekties pēc labakiem rezultātiem.  

Darba mērķis:  

• Izzināt veidus, kā Rīgas 25. vidusskola veicina pilsonisko līdzdalību skolēnu vidū.  

Darba uzdevumi: 

1) Savākt, izpētīt un apkopot informāciju par konkrēto tēmu. 

2) Izstrādāt secinājumus darba beigās. 

3) Pareizi noformēt pētniecisko darbu. 

Pētījuma jautājums: Kā Rīgas 25. vidusskola veicina pilsonisko līdzdalību skolēnu vidū? 

Pētījuma metodes: 

1. Vispārteorētiskās pētīšanas metodes-  zinātniskās literatūras analīze politikā, 

vēsturē, psiholoģijā, pedagoģijā u.c., kā arī starptautiskās pieredzes analīze. 

2. Vēsturiskā metode - kāda procesa pētīšana no pirmsākumiem, parādot tā attīstību un 

dažādus apstākļus, kas ietekmē procesu. 

3. Aprakstošā metode jeb monogrāfiskā- tiek veikta parādības detalizēta izpēte, 

apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras apskatu, 

raksturojot pašreizējo stāvokli.  

 
1 Esmaja.lv (2020) Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā [Tiešsaiste]. Pieejams: 

https://esmaja.lv/sites/default/files/inline-files/ES_iedzivotaju_pilsoniska_lidzdaliba_2.pdf 

 
2 Nacionālā enciklopēdija (2022) Pilsoniskā līdzdalība [Tiešsaiste]. Pieejams: 

https://enciklopedija.lv/skirklis/5604-politisk%C4%81-l%C4%ABdzdal%C4%ABba 
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Darba struktūra: 

 Darbs sastāv no divām nodaļām, kurās ir vairākas apakšnodaļas. Pirmajā nodaļā tiks 

aprakstīts, kas ir pilsoniskā līdzdalība. Otrajā nodaļā tiks aprakstīti daži projekti, kurus 

2021./2022. macību gadā ir organizējuši vai kuros ir piedalījušies Rīgas 25. vidusskolas skolēni.  

Darba novitāte: 

 Šī tēma mūsdienās ir ļoti aktuāla, jo ikvienam no mums ir nepieciešams zināt, kā attīstīt 

sevi, nodarbojoties ar pilsonisko līdzdalību. Pēc Covid-19 pandēmijas, jauniešiem nebija tik 

daudz iespeju kā sevi attīstīt, bet tas tik un tā bija iespējams, ja skolēns to ļoti vēlējās.   
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1. Nodaļa – Pilsoniskā līdzdalība 
 

Teorētiskais apskats: 
 

Pilsoniskā līdzdalība ir cilvēku iesaiste valsts strukturālajā darbībā, kas nodrošina 

patiesas demokrātijas pastāvēšanas iespēju. Apskatot demokrātijas ietekmi mūsdienu laikmetā 

top skaidrs, ka tautas līdzdalība šobrīd ir tikpat nepieciešama kā pirms simts gadiem, kad 

Latvijas Republikas nesenā izveidošanās pieprasīja aktīvu pilsoņu iesaisti valsts attīstībā. Tam 

pievēršot uzmanību, top skaidrs, ka aktivitāte šobrīd ir daudz zemāka, kas top skaidrs apskatot 

vēlējušo Latvijas pilsoņu skaitu simts gadus iepriekš un šobrīd. 13.Saeimas vēlēšanās balsojušo 

balstiesīgo iedzīvotāju skaits ir 54,6%, kamēr, pirmajās Saeimas vēlēšanās piedalījās 82,2% 

balstiesīgo. Apskatot vēlētāju aktivitāti kopš Latvijas Republikas ir skaidri novērojams 

pastāvīgs kritums, izņēmumam esot vien 2010. gadam, kad iedzīvotāju aktivitāte bija augstāka 

kā 2006. gadā notikušajās 9. Saeimas vēlēšanās. 3 

 Šobrīd mums ir jācenšas uzturēt mūsu pilsoniskā līdzdalība, februāra līmenī, kad ar 

aktīvajām protesta akcijām, tiešām, cilvēku līdzdalība kļuva lielāka, piedaloties labdarības 

akcijās, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem. Šis ir piemērs, kurā mēs redzam, ka tauta vēl 

joprojām ir spējīga būt aktīva, kas nozīmē to, ka pilsoniskā līdzdalība var būt augsta arī 

turpmāk, taču ir jāizveido ceļi, kā šo informāciju nogādāt līdz cilvēkiem, maksimāli viņiem 

tuvā un saprotamā veidā. Ja mēs spēsim nogādāt šo informāciju līdz viņiem pēc iespējas ērtākā 

veidā, kā arī izskaidrot, kāpēc pilsoniskā līdzdalība ir tik svarīga, un, ka ar to tiešām var izmainīt 

valsts kursu uz vēlamo, vai arī nodrošināt tā došanos šajā virzienā, ja tā vēlas sabiedrība. 

Uzlabojot šos divus plāna punktus pilsoniskajai līdzdalībai vajadzētu uzlaboties. 

 

Empīriskā pieredze: 

 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas padomes locekļi: Mūsu skolā darbojas 

spēcīgs pēctecības princips. Vecākie skolēni – 12. un 11. klase – rāda piemēru mazajiem – 9. 

un 10. klases skolēniem. Šādi mēs patstāvīgi apmaināmies ar savām idejām, domām un 

vēlmēm. Mēs cenšamies darboties visi kopā. Mēs darbā iesaistām jebkuru, kas to vēlās. Mēs 

visi esam ļoti atšķirīgi, bet kopā mūs vieno šie dažādie projekti, pasākumi, kurus paši arī 

organizējam un kuros vēlamies piedalīties. Šis kopīgais komponents ir ļoti svarīgs priekš katras 

komandas. Mēs izzinām ļoti daudz jaunas informācijas, kā arī strādājam kopā, lai par šo 

jauniegūto informāciju uzzinātu arī citi. Katram ir svarīgi veikt savu darbu un darīt visu, lai 

pilnveidotu savu pilsonisko līdzdalību. Mēs uzskatām, ka šis ir ļoti noderīgs un interesants 

temats, jo tādejādi, mēs varam uzzināt un apkopot visu, ko esam paveikuši un vēl paveiksim 

šajā gadā, kas saistās ar pilsonisko līdzdalību.  

 

 
3 LSM. lv  (2018) 13.Saeimas vēlēšanās rekordzema vēlētāju aktivitāte  [Tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/13saeimas-velesanas-rekordzema-veletaju-aktivitate.a295011/   

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/13saeimas-velesanas-rekordzema-veletaju-aktivitate.a295011/
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2. Nodaļa – Pilsoniska līdzdalība Rīgas 25. vidusskolā 
 

 1991.gads, Latvija atguva brīvību, mūsu valsts kļuva neatkarīga. 1994.gadā no mūsu 

valsts izveda padomju karaspēku un mēs sākām jaunu dzīvi!!! 

  1995. gada aprīlī, par galvenajām valsts prioritātēm tika atzītas integrācijas ES un 

NATO. 

1995.gada 12.jūnijā Latvija parakstīja Asociācijas (Eiropas) līgumu ar ES, 1995.gada 

14.oktobrī LR 6. Saeimā visas pārstāvētās politiskās partijas paraksta kopīgo deklarāciju par 

Latvijas integrāciju ES. Līdz ar to Latvija bija veikusi sagatavošanās darbu, lai sāktu īstenot 

aktīvu iekļaušanos.  

 Tāda ir tā laika vēsturiskā situācija, kad aktīvu darbu šajā jautājumā uzsāk arī Rīgas 

25.vidusskola. 1999. gadā nodibinām politisko zinību klubu. 2001. gadā izcīnām iespēju doties 

ceļojumā uz Parīzi un Briseli. Apstākļu sakarība vai likumsakarība, bet skolotājai Rudītei 

Liepiņai ir klases, kuras ar lielu interesi iesaistās visā jaunajā. Pateicoties šiem notikumiem,  

mūsu skolas skolēni aktīvi sāka pievērst uzmanību pilsoniskajai līdzdalībai. 

 

2.1 Nodaļa – “Erasmus+” 

 

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta 

jomu Eiropā. 4 Programma visās tās aktivitātēs nodrošina vienādas iespējas un piekļuvi, 

iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu. Projektu īstenotājiem, veidojot projektus un 

aktivitātes, jāīsteno iekļaujoša pieeja, padarot tās pieejamas dažādiem dalībniekiem, tai skaitā 

cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Programma atbalsta cilvēku iesaistīšanos demokrātiskajos 

procesos un vairo zināšanas par Eiropas Savienību. Prioritāti piešķir projektiem, kas sniedz 

iespēju cilvēkiem iesaistīties demokrātiskajā dzīvē un kas atbalsta sociālu un pilsonisku 

iesaistīšanos caur formālās un neformālās izglītības aktivitātēm. 5 

 Rīgas 25. vidusskolas skolotāji un skolēni aktīvi piedalās dažādos “Erasmus+” 

projektos kopš 2016. gada.  

 

  

 
4 Erasmus+  Erasmus+ programmas prioritātes  [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.erasmusplus.lv/prioritates 
5 European commission  Kas ir “Erasmus+” ?  [Tiešsaiste]. Pieejams: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lv/par-

erasmus/kas-ir-erasmus 
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2.1.1 Nodaļa – “Erasmus+“ “Math everywhere”  

 

Latvija (Rīga)- Rīgas 25. vidusskolas audzēkņi un skolas pedagogi 2019. gada 

septembrī uzsāka jaunu “Erasmus+” projektu “Matemātika visapkārt”. Projekta darbā tika 

iesaistītas 5 valstis– Grieķija, Itālija, Latvija, Spānija, Turcija. (sk. 1. attēlu) 

Projekta mērķis ir padziļināt jauniešu zināšanas par matemātiku ikdienas dzīvē. Katrai 

valstij bija paredzēta sava tēma saistīta ar matemātiku. Mūsu tēma bija “Matemātika un 

finanses”. Mūsu mobilitāti bija paredzēts novadīt klātienē jau 2020. gada pavasarī, bet diemžēl, 

epidemioloģiskās situācijas dēļ, tas nebija iespējams, tādēļ organizējām darbu attālināti. Jau 

2020. gada rudenī sākās sarunas starp dalībvalstu pedagogiem par virtuālās mobilitātes 

organizēšanu.  

Šī gada septembrī Rīgas 25. vidusskolā sagaidījām savus draugus no partnervalstīm. 

Sestdien, 25. septembrī un svētdien, 26. septembrī, tika sagaidīti “Erasmus+” projekta 

“Matemātika visapkārt” ārzemju viesi. 

Projekta darbības laikā audzēkņiem bija iespēja piedalīties interesantos pasākumos, 

risināt dažādus uzdevumus, kas saistīti ar matemātiku un finansēm, attīstīt savas angļu valodas 

prasmes, uzņemties iniciatīvu un veidot sadarbības prasmes ar dažādu valstu jauniešiem. 

Sestdien, kad mūsu draugi devās prom, bijām atnākuši viņus pavadīt. Nedēļas laikā bijām 

sadraudzējušies. Bija grūti šķirties! 6 Mūs vēl gaidīja aktivitātes Grieķijā un Spānijā (sk. 2. 

attēlu), kur mēs tik pat labi pavadījām laiku un ieguvām ļoti daudz jaunu zinašanu gan par šo 

valstu kūltūrām, gan par tā brīža galvenajām tēmām.  

 1. attēls Erasmus +, Rīga   2. attēls Erasmus +, Kordova 

2.1.2 Nodaļa – “Erasmus +” ar Zviedrijas skolu 

 

Mūsu skolai ir arī sadarbības projekti ar citām skolām, piemēram, vidējās izglītības 

iestādi Zviedrijā. Audzēkņi satiekas ar mūsu audzēkņiem reizi gadā, apmainoties ar 

informāciju gan par izglītības procesu, gan par iegūtajām zināšanām tajā. Citu skolu audzēkņu 

satikšana ir ļoti svarīga pašattīstībai, jo tā ļauj studentiem redzēt, šajā gadījumā, studentu 

attīstības līmeni citās valstīs, un salīdzināt to ar Latviju.  

 
6 Laura Putne  (2021) Erasmus+ projekta “Matemātika visapkārt” dalībnieku tikšanās Rīgā  [Tiešsaiste]. 

Pieejams: https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=erasmus-projekta-matematika-

visapkart-dalibnieku-tiksanas-riga-8131  

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=erasmus-projekta-matematika-visapkart-dalibnieku-tiksanas-riga-8131
https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=erasmus-projekta-matematika-visapkart-dalibnieku-tiksanas-riga-8131
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2.1.3 Nodaļa – “Game” 

 

 Rīgas 25.vidusskola audzēkņi un pedagogi  no 15. līdz 19.novembrim piedalījās 

“Erasmus+” GAME (Generative Application to Manage Education) projekta darbā Horvātijā, 

Slatinas pilsētā. (sk. 3.attēlu) Projekta darbā audzēkņi stāstīja par izglītības sistēmu Latvijā, par 

mūsu skolas darbu, iepazīstināja citu valstu audzēkņus ar latviešu kultūru, tradicionālām 

spēlēm.  

       3. attēls Erasmus +, Horvātija 

2.2 Nodaļa- Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola 
 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola ir Eiropas Savienības (ES) mēroga programma. To, 

sadarbībā ar pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Programma norit mācību 

gada garumā, un šis ir jau sestais EP Vēstnieku skolas darbības gads. Programmai jau 

pievienojušās 75 skolas no Latvijas, kuru skolēni brīvprātīgi iesaistās diskusijās par Latvijai 

būtiskiem ES jautājumiem, iegūst zināšanas, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko 

identitāti. Programmas darbu atzinīgi novērtē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts 

izglītības satura centrs.  

2021./2022.m.g. EP Vēstnieku skolās darbs ir pilsoniskuma tēma- tā ir indivīda un 

kopienas atbildība par lēmumu pieņemšanu un to kontroli. Sadarbībā ar valsts augstākajām 

amatpersonām un izciliem ekspertiem, iedziļināsimies pilsoniskuma  jautājumos (sk. 4. attēlu). 

Aicina skolēnus apzināt vietējās iniciatīvas, noskaidrot sabiedriskās domas noskaņojumus, 

vērtēt nevalstisko organizāciju iesaisti. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem.  

            4. attēls 12. klase sanāksme  
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Mūsu skolas jauniešiem paver neskaitāmas iespējas sevi izglītot un kļūt par aktīvākiem 

pilsoņiem. Kā piemēru minot Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolu - dodot iespēju jauniešiem 

piedalīties sanāksmēs kopā ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem: politikas pētniekiem, 

politiķiem, pasākumu rīkotājiem un izglītotājiem. Jaunieši ir spējīgi uzlabot savas diplomātijas 

spējas, zināšanas par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības politiskajām norisēm, un 

uzzināt kritiski svarīgo nozīmi vēlēšanām un visas sabiedrības iesaistīšanos vēlēšanās. Šajā 

gadā, esam piedalījušies katrā veidotajā pasākumā. 

2.3 Nodaļa – Skolēnu dome 

 

Rīgas 25.vidusskolas Skolēnu dome ir neatkarīga, demokrātiska jauniešu apvienība. 

Rīgas 25. vidusskolā, skolēnu dome organizē dažādus pasākumus. Pēdējais notikums, kuru 

organizēja Skolenu domes pārstāvji bija sadraudzības pasākums ar Rīgas ukraiņu vidusskolu. 

Tādi pasākumi kā mākslas dienas, sadraudzības pasākumi, brīvprātīgais darbs un dažādas 

ziedojumu akcijas mūsu skolā rīko skolnieki no skolēnu domes. (sk. 5. attēlu) 

Mēs uzskatām, ka šis ir ļoti svarīgi, lai pilnveidotu sevi pilsoniskajā līdzdalībā. Skolēni 

kopā strādājot iemācās darboties komandā, dalīt pienākumus un plānot laiku. Skolas skolēni arī 

uzzin iespējas, kā sevi pilnveidot un palīdzēt apkārtējiem, kuriem tas ir nepieciešams. 

          5. attēls Brīvprātīgais darbs 

 

2.4 Nodaļa – Seminārs – pilsoniskā līdzdalība 
 

 Rīgas 25.vidusskolai, 6.decembrī bija iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta Latvijā 

organizētajā jauniešu un nevalstisko organizāciju līderu diskusijā par pilsoniskās sabiedrības 

lomu parlamentārā demokrātijā. Kā tēmas turpinājums mums skolā 16.decembrī notika 

seminārs par politisko līdzdalību, kuru vadīja 12. klase. (sk. 6. attēlu) Seminārs pirmo reizi 

notika kombinēti– klātienē klasē un attālināti. Mēs spējām izmantot šo iespēju, jo klasē, visiem 

nācās iedziļināties kā aktīviem pilsoņiem un iesaistīties sabiedrības jautājumos. Protams, nācās 

arī visu izstudēt, kas un kā pastāv. Visi spējām prezentēt izvēlēto tēmu. Iespējams sākumā bijām 

apjukuši, bet pēc pasākuma, esam kļuvuši zinošāki un uzzinājuši kādiem mums ir jābūt, lai 

aktīvi varētu iesaistīties sabiedrības jautājumos kā pilsoņiem. 
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Kā arī 6. decembrī Eiropas Parlaments Latvijā organizēja jauniešu un nevalstisko 

organizāciju līderu diskusiju par pilsoniskās sabiedrības lomu parlamentārā demokrātijā. 

Klātienē pasākumā tika uzaicināts arī mūsu, Rīgas 25.vidusskolas EPVS audzēknis Artis 

Krastiņš. Pasākumā, tiešsaistē piedalījās vairāki mūsu skolas pārstāvji. (sk. 7. attēlu) 

            6. attēls Seminārs      7. attēls Atbalstam Arti Krastiņu 

 

2.5 Nodaļa – Eiropas eksāmens 

 

EIROPAS EKSĀMENS NO 7.-9. MAIJAM.  

Eiropas eksāmens ir Eiropas dienas tradīcija- interaktīvs tests ar 20 jautājumiem par 

Latviju Eiropā un Eiropas Savienību. Dalībnieku ieguvums ir gan vērtīgas zināšanas, gan foršas 

balvas. 7 

Šogad Eiropas eksāmens notiks no 7. maija plkst. 8.00 līdz 9.maija plkst. 21.00. Šis būs 

astotais gads pēc kārtas, svinot Eiropas dienu. Ikviens bija aicināts pārbaudīt daudzpusīgas 

zināšanas par mums Eiropā, piedaloties Eiropas eksāmenā. Eiropas eksāmenu organizēja 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā. Katru gadu 

mūsu skolas skolēni piedalās šī interaktīvā testa izpildē. Esam arī ieguvuši balvas par 

aktīvākajām klasē, pildot Eiropas eksāmenu. Šis tests dod jaunas zināšanas par Eiropu un par 

Latviju Eiropā, kas paplašina mūsu redzesloku.  

 

2.6- Spēles ar sākumskolu 
 

Šajā mācību gadā daudz runājam par spēlēm, gan strptautiskajos projektos gan skolā. 

Izpētītas spēles tika, bet vajadzēja arī visu izmēģināt pašiem. Izlēmām svinēt Meteņus. Meteņus 

svinējām veselu nedēļu, diemžēl sniegs nebija tik daudz, lai celtu sniega vīru, tādēļ mēs to 

zīmējām. 9.-12.klašu aktīvisti sākumskolas klasēs stāstīja par latviešu gadskārtu svētkiem, to 

svinēšanu, kur vienmēr tika spēlētas rotaļas. (sk. 8. attēlu) 

 
7 Visidati.lv  Aptauja Zini vai mini "Eiropas Eksāmens"!  [Tiešsaiste]. Pieejams: Aptauja Zini vai mini "Eiropas 

Eksāmens"! - VisiDati.lv 

https://www.visidati.lv/aptauja/1545229079/
https://www.visidati.lv/aptauja/1545229079/
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Beidzot arī 18.februārī mums bija rotaļu diena sākumskolai, kur visas dienas garumā pa 

klasēm tika izspēlētas dažādas latviešu tautā zināmas rotaļas. (sk. 9. attēlu) Prieks visiem bija 

liels. Pasākumu organizēja 12. un 9. klases. Gan vecākie audzēkņi jutās priecīgi par jaunāko 

bērnu zināšanu paplašināšanu, gan mazākie bija priecīgi par spēļu spēlēšanu. 

    8. attēls Stāstam par Meteņiem  9. attēls Vadam spēles 

 

2.7 – Sadraudzības pasākums ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu 

 

Mūsu skolā 19., 20., un 29. aprīlī notika pasākumi, uz kuriem tikai aicināti skolēni no 

Rīgas Ukraiņu vidusskolas. (sk. 10. attēlu) Katrā dienā bija dažādas klašu grupas. Pasākuma 

mērķis bija izteikt cieņu un atbalstu notiekošajam Ukrainā. Programma bija ļoti daudzveidīga 

– ekskursijas pa mūsu skolu, priekšnesumi, dejas, dziesmas un rotaļas. Vienas rotaļas mērķis 

bija iepazīties vienam ar otru – dalībnieki sastājās aplī un alfabēta secībā tiem tika pasniegts 

dzijas kamola pavediens. Katram bija jāpasaka savs vārds un to, kas patika šajā dienā. Kad visi 

bija izteikušies, visus kopā sasaistīja kamola pavediens, tas simbolizēja ka visi esam sasaistīti 

un ir jāatbalsta vienam par otrs.  

Pasākuma turpinājumā uzstājās mūsu skolēni, minējām mīklas, dejojām un 

piedalījāmies radošajās darbnīcās. Paši viesi ļoti pozitīvi atsaucās. Viņiem patika kā bija 

sagaidīti un to kāda bija mūsu skolēnu attieksme un paša pasākuma mērķis.  

Mums arī bija prieks piedalīties šajā pasākumā. Mēs ieguvām jaunu pieredzi. Sarunās ar 

viesiem iepazinām jaunus cilvēkus, un protams bijām priecīgi par to, ka sanāca atbalstīt ukraiņu 

tautu šajā grūtajā brīdī. 

 

 

 

 

 

 

 

10. attēls Sadraudzibas pasākums ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu 
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2.8 Nodaļa – “Prāta spēles” 

 

Rīgas 25.vidusskolas EPVS pārstavji 2021. gada 25. novembrī piedalījās pasākumā- 

Demokrātijas pēcpusdienas "Prāta Spēles". (sk. 11. attēlu)  Pasākums bija aizrautīgs, varēja 

pārbaudīt savas zināšanas vēsturē, matemātikā, literatūrā, ģeogrāfijā un mākslā. Pasākumā 

piedalījās vairāk kā 130 dalībnieki no visas Latvijas. No mūsu skolas piedalījās 5 jaunieši, kuru 

rezultāti mūs ļoti iepriecināja- 17. un 19. vieta no 130 dalībniekiem. 

      11. attēls pasākums “Prāta spēles” 

3. Nodaļa – Aptauja 
 

Šogad mūsu skolā tika veikts pētījums, kurā tika aptaujāti devītās, desmitās, 

vienpadsmitās un divpadsmitās klases audzēkņi, lai uzzinātu viņu pilsonīgo līdzdalību, skolas 

veidotajos un organizētajos projektos. No aptaujātajiem respondentiem, 26 procenti pārstāvēja 

devīto, vienpadsmito un divpadsmito klasi, kā arī 21 procents no desmitās klases. Gandrīz 

divas trešdaļas aptaujāto jauniešu ir meitenes, zēniem sastādot, nepilnus 37 procentus 

dalībnieku. 

Aptaujas rezultātos redzams, ka vienīgi 42 procenti aptaujāto ir piedalījušies skolas 

rīkotajos ārpusskolas pasākumos, kā arī, ka gandrīz 58 procenti jauniešu šādu iespēju nav 

izmantojuši. Lielākā daļa iesaistīto jauniešu savu aktivitāti ir izrādījuši piedaloties Erasmus + 

projektos, kam tieši uz pēdām min karjeras pasākumu apmeklējumus, kam seko aktīva iesaiste 

skolas mēroga pasākumos. 

Lielākā daļa respondentu, jeb 68 procenti no tiem, ārpusskolas izglītības pasākumos 

nav piedalījušies, taču atlikušais 31 procents ir piedalījies gan ārpusskolu ekskursijās, ga JA 

Latvia Līderu programmas nodarbībās, Ēnu dienās, izglītībai veltītos pasākumos, kā 

piemēram, izstādē ,,Skola’’. Tāpat jauniešu vidū ir redzami arī Eiropas mājas biedri. 

No cilvēkiem, kuri ir piedalījušies pilsoniskās līdzdalības projektos, par galveno intereses 

radītāju bijuši skolotāji, ja precīzi, tad 12 jaunieši ir minējuši skolotājus kā galvenos ierosmes 

avotus. 

  



11 
 

Secinājumi 
 

• 2021./2022. mācību gada laikā, Rīgas 25. vidusskolas skolēni ir aktīvi piedalījušies 

dažādos projektos, lai pilnveidotu savu pilsonisko līdzdalību.  

• 2021./2022. mācību gada laikā, Rīgas 25. vidusskolas skolēni ir aktīvi piedalījušies 

dažādos pasākumos, lai pilnveidotu savu pilsonisko līdzdalību. 

• Mūsu skolas skolēni ir ļoti aktīvi savas pilsoniskās līdzdalības veidošanā. 
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